Schooljaar 2015-2016

week 36

Agenda
Verjaardagen

Maandag 31-08
Dinsdag 01-09
Woensdag 02-09

Deze week zijn jarig:
31-08 Hilde van Bemmel 6 jaar
03-09 Mirthe van den Akker 9 jaar
03-09 Mersid Sabovic 11 jaar
04-09 Sven de Heer 4 jaar
05-09 Youssra Bouzlafa 11 jaar

Donderdag 03-09

MR vergadering
20.00 uur
Luizencontrole 8.30 uur
Kijkje in de keuken
groep 5, 8.30 uur
Dans groep 1-2
Kijkje in de keuken
groep 7, 8.30 uur

Vrijdag 04-09

Gefeliciteerd en een fijne dag!

START SCHOOLJAAR
De zomervakantie is voorbij gevlogen. Als je ervoor staat denk je: ‘Heerlijk zes weken geen
school’, maar voor je het weet ligt de vakantie achter je en zit je weer in het dagelijkse
ritme. De kinderen kwamen woensdag bruin en gegroeid weer naar school.
Het team van de Pax Christischool had er woensdag al 2 studiedagen op zitten.
Maandag en dinsdag startten wij met een gezamenlijk ontbijt en daarna volgden 2
intensieve studiedagen.
Ze werden geleid door Liliam van Wezel die dit met ontzettend veel passie en bevlogenheid
deed.
Wat hebben we zo al gedaan.
- Wij hebben diverse teambuidings opdrachten gedaan met oog op het uitbouwen van de
onderlinge samenwerking.
- Wij hebben plannen gemaakt rondom communicatie en het beter gebruik maken van
elkaars kwaliteiten. Alles om het beste uit ieder kind te halen.
We hebben het ervaren als twee fijne dagen die de samenhorigheid hebben bevorderd. We
hebben er zin in om dit schooljaar weer tegen aan te gaan!
Chanine Noura

Groepsbezetting
Aanstaande vrijdag is juf Paulien niet
aanwezig en neemt juf Leonie haar
groep over.
Juf Chanine zal vrijdag de dag starten in
groep 1-2 M/J tot juf Jeannette weer
komt.

Vermist!!
Juf Paulien mist de doos
"Sportbegrippen". Waarschijnlijk is dit
materiaal na de schoonmaak ergens
blijven staan. Het zou heel fijn zijn als de
doos weer terug komt.

Kijkjes in de keuken
Deze week zijn de kijkjes in de keuken bij
groep 5 (woensdag 2 sept.) en bij groep 7
(donderdag 3 sept.)
Tijdens deze “kijkjes” zal de leerkracht
kort informatie geven over de gang van
zaken in de groep.
Het Kijkje in de keuken van groep 6 is
verzet naar 15 september.
Overige data Kijkjes in de keuken:
8 september groep 4
9 september groep 8
10 september groep 3
15 september groep 6

Nieuwe leerling
In de groep van juf Marja en juf Jeannette
komt Sven de Heer.
Welkom en veel plezier bij ons op school.

Informatie groep 8
Voor groep 8 is er een afzonderlijke
bijeenkomst met het oog op het
voortgezet onderwijs. Deze vindt plaats
op dinsdag 8 september om 19.00 uur.

Regel van de week
We zorgen goed voor elkaar en voor
onze spullen en helpen daarbij als dat
nodig is.

Gezocht!!!

Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Enthousiaste overblijfkrachten.
Beschikbare dagen kan in overleg.
Vindt u dit leuk en heeft u tijd neem dan
contact op met juf Chanine.

Schoolgids 2015-2016

Plein

Vorige week heeft u de praktische
informatie vanuit de schoolgids op papier
ontvangen.
Als bijlage bij deze weekbrief treft u de
volledige digitale schoolgids aan.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben
dan horen wij dat graag.

De afspraak was dat reflectielijnen in de
zomervakantie ons schoolplein zou
aanpakken.
In de vakantie werden wij benaderd dat
dat door omstandigheden niet ging
lukken. Deze week verwachten we een
nieuwe afspraak met ze te maken.

